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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   9 - 3 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2507/28521 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Agriphar SA 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Rue de Renory, 26/1 

TELEFAX: 210 92 12 090   B-4102 Ougrée 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   Belgium 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   Δια μέσου της εταιρείας 

e-mail: syg036@minagric.gr   ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ 

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, 

ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ  Τ.Θ. 92 

19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

( με απόδειξη) 
 

     

  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κου. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο  Υφυπουργού 

    κ. Ι. Δριβελέγκα 

   3. Περιφερειακές Ενότητες 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής   έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) DICOTEX για 

ερασιτεχνική χρήση” 

 

  Δ /νσεις Αγροτικής Οικονομίας  

   και Κτηνιατρικής (με e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. 

Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανομή: 

-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    Δ/νσής μας 

-Γραμματεία της Δ/νσής μας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    Διδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις 

3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και 

Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων 

παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. 

4.  Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 

2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών 

6. Τον κανονισμό  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

7. Tη με αριθ. 74015/4-5-1990 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από 

ερασιτέχνες. Διαδικασίες έγκρισης και διάθεσή τους στην αγορά. 

8. Την έγκριση του από την Γαλλία. 

9. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

10. Τη με αριθ. 131/20388/20-2-2012 (B΄ 393) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα». 

11. Τις από  16-2-2011 και 19-1-2012 αιτήσεις της ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ εκ μέρους της .εταιρείας 

Agriphar SA. Βελγίου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80,  του 

Κανονισμού 1107/2009  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DICOTEX της εταιρείας Agriphar 

SA. Βελγίου, με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία. ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ με 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7970 

9-3-2012 

31-12-2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DICOTEX 

1.2.β Μορφή  SL – Πυκνό Διάλυμα 

 

1.3 Δραστική ουσίες 

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσίών κατά 

ISO 

2,4-D  

(ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) 

MCPA 

(ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών) 

Mecoprop-p 

(Ομάδα: φαινοξυαλκανοϊκών) 

Dicamba 

(Ομάδα: βενζοϊκών) 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε  

καθαρή δραστική ουσία: 

2,4D  96% β/β min 

 MCPA 94 % β/β 

 Mecoprop-p 95% β/β min 

 Dicamba  85 % β/β min 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: 2,4-D:  DowAgroSciences SAS Γαλλίας 

MCPA, Mecoprop-p: Nufarm UK Limited  

BASF Corporation Γερμανίας 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:  

 

2,4-D:  DowAgroSciences Ολλανδίας 

MCPA, MCPP-p: Nufarm UK 

Dicamba: BASF Corporation ΗΠΑ 

 

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας). 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών 

ουσιών 2,4-D, MCPA, Mecoprop-p, Dicamba 

 όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της 

αίτησης με ημερομηνία 22-5-2008 (Αρ. Πρ. 

Υ.Α.Α Τ. 119180) και παραμένουν στα 

αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης Agriphar SA 

Rue de Renory, 26/1 

B-4102 Ougrée 

Belgium 

CRNBP554 

Tel.: 0032.4.385.97.47 

Fax: 0032.4.385.97.49 

E-mail: martin.martens@agriphar.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΕΒΕ 

Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής 

Τηλ.: 210-5578777 

Fax: 210-5578768 

Email: info@geopharm.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΕΒΕ 

Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής 

Τηλ.: 210-5578777 

Fax: 210-5578768 

Email: info@geopharm.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Agriphar SA 

Rue de Renory, 26/1 

B-4102 Ougrée 

Belgium 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:  

CHIMAC SA, , Belgium 

 

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας). 

 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων:  

1)CHIMAC SA, Belgium  

2)ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΕΒΕ, Ασπρόπυργος 

Αττικής 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

2,4-D 70g/L  

MCPA 70g/L  

Mecoprop-P 42 g/L:   

Dicamba 20g/L  

Βοηθητικές ουσίες: 846,91 g/L ή 79,7% β/β 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J 

της αίτησης με ημερομηνία 22-5-2008 (Αρ. 

Πρ. Υ.Α.Α Τ. 119180) και παραμένουν στα 

αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο με 

ημερομηνία 19-12-2011 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 

103529) έγγραφο της αρμόδιας αρχής της 

Γαλλίας 

 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες):τέσσερεις (4) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη με 

βιδωτό πώμα 

ασφαλείας 

100 κ.εκ., 250κ.εκ, 500 κ.εκ, 

 1 λίτρο 

HDPE 

 Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το 

ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την 

επανασφάλιση της συσκευασίας.   
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται για ερασιτέχνες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό 

δοχείο με  λίγο νερό. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 

υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό. 

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται το ξέπλυμα του ψεκαστήρα με 

διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με 

νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον 

ξεπλύνετε  

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή 

επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή 

άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με 

άλλες καλλιέργειες 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται 

υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 

του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια 

αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 

μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής ή ανάκτηση 

ενέργειας.  

 

  

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 

πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγροστωδών. Απορροφάτε από 

τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και 

μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους μεριστωματικούς 

ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών. Το Dicotex διακόπτει την 

ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης 

νεκρώνοντας τα ζιζάνια. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 
Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητι

κή περίοδο 

L/ στρέμμα 

(max) 

L/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. υγρού 

λίτρα/ 

στρέμμα 

 

Χλοοτάπητες 

αγρωστωδών 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια: 
 

Τριφύλλια 

(Trifolium sp.), 

Αγριοράδικα 

(Taraxacum sp.), 

Ρανούνκουλος/ 

(Ranunculus sp.), 

Πολυκόμπι/ 

(Polygonum sp.), 

Καρδαμίνα 

(Cardamine sp.), 

Στελάρια 

(Stellaria media), 

Περδικούλι 

(Anagallis 

arvensis), 

Αγριοκαρώτο 

(Daucus carota), 

Κεράστιο 

(Cerastium sp.), 

Ζωχός (Sonchus 

sp.), 

Γαϊδουράγκαθο 

(Carduus sp.), 

Κίρσιο/ 

Ασπράγκαθο 

(Cirsium sp.), 

Πεντάνευρο 

(Plantago sp.),  

Μαρτιάκος 

(Senecio 

vulgaris, Senecio 

jacobea), 

Αγριομαργαρίτα 

(Bellis perennis), 

Λάπαθο (Rumex 

sp.) 

1 

 

 

1 100 Ψεκασμός 

φυλλώματος  

Δεν 

εφαρμόζεται 

πριν το 

στάδιο του 

αδελφώματος 

της χλόης. 

1 

Από 

Απρίλιο-

Σεπτέμβριο 
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6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

 

 Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το 

τελευταίο κόψιμο και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το 

επόμενο.  

 Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδέλφωμα και εντός 6 μηνών 

από την εγκατάσταση.  

 Η δραστικότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη 

φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως).  

 Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν 

αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.  

 Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι  

 Δε συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή 

κοπή.  

 Μην χρησιμοποιείται τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα για 

την παρασκευή κομπόστ 

 Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο 

τριφύλλι.  

 Τα ψεκασμένα φυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

ζωοτροφή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας ---  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν ---   

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Απαγορεύεται η πρόσβαση σε σκύλους για 24 ώρες 

μετά την εφαρμογή. 

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 

ημέρες μετά την εφαρμογή 

Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες 

περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει 

εντελώς,  δηλαδή 6 ώρες μετά την εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό ακόμα και στη διπλάσια από την 

συνιστώμενη δόση. 
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 προϊόντα τους. 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

11  Φράσεις S S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. 

S23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα. 

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχόμενου στην αποχέτευση. 

S36/37- Να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία 

κατά την εφαρμογή 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 

S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή 

τους ως επικίνδυνα απόβλητα 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις 

ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

SΡ1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 

μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα  

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από  μη γεωργική γη  

 

. 

. 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 

αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 

- Σε περίπτωση εισπνοής απομακρύνετε τον ασθενή και εξασφαλίστε 

του καθαρό αέρα. Εφαρμόστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν 

απαιτείται. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.   

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και 

πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ξεπλύντε με ζεστό νερό. 

Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα. 

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 

για 10-15 λεπτά τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή αν 

επιμένουν συμπτώματα πόνου, ερυθρότητας και δάκρυα.  

- Σε περίπτωση κατάποσης πλύνατε το στόμα και ζητείστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή.   

Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό 

αντίδοτο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 Μη εφαρμόσιμο   

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο   

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος 

ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0
o
C . 

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.  
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας 

αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 

έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους 

φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα 

νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 

1107/2009  και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με 

τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ                   
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Δ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά)  (κοινή ονομασία) DICOTEX Σελίδες : 1 

EEC No (α) :   Χώρα  : ΕΛΛΑΔΑ 

Εμπορικό (ά)  όνομα (τα): Dicotex    

Κύρια χρήση Ζιζανιοκτόνο     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 

χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 

ή 

χώρα 

Εμπορικό 

όνομα του 

σκευάσμα-

τος  

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, ομάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασμα 

 

Εφαρμογή 

 

Δοσολογία ανά επέμβση 

 

Τελευταία 

Επέμβαση 

πριν 

τη 

συγκομιδή 
(ημέρες) 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(α) 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

(β) 

 

 
 

 

 
 

(γ) 

Μορφή 

 
 

 

 
 

(δ-στ) 

 

Περιεκ 

σε δ.ο. 
 

 

 
 

(θ) 

Μέθοδος/ 

τρόπος 
 

 

 
 

   (στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυ-
ξης 

και εποχή 

 
 

      (ι) 

Αριθμός 
Εφαρμογ

ών 

Ελάχ. 

Μεγ. 
 

      

 
        (κ) 

χρονικό 

μεσοδιάστημ
α 

μεταξύ των 

εφαρμογών 
 (ελάχ.) 

kg δ.ο. /  

εκατόλιτρο 
ελάχ.  μεγ. 

λίτρα ψεκαστ. 

υγρού / 
εκτάριο 

ελαχ. μεγ. 

kg δ.ο. 

/εκτάριο 
ελάχ.  μεγ. 

 

 
 

 

 
 

(λ) 

 

 
 

 

 
 

             (μ) 

 

Χλοοτάπητες,Αγρο
στωδών 

Ελλάδα Dicotex A Πλατύφυλλα ζιζάνια SL 2,4-D  

70 g/L, 
 

MCPA  

70 g/L, 
 

MCPP-p 

42 g/L, 
 

Dicamba 

20 g/L 
 

Ψεκασμός 

φυλλώματος ή  
πότισμα 

Βλαστική 

περίοδος 
ζιζανίων 

(Απρίλιο -

Σεπτέμβριο
). Δεν 

εφαρμόζετα

ι πριν το 
στάδιο του 

αδελφώματ

ος της 
χλόης 

1 max Μη 

εφαρμόσιμο 

2,4-D 0,07 

 
MCPA 0,07 

 

MCPP-p 
0,042 

 

Dicamba 
0,02 

 

1000 L 2,4-D 0,7 

 
MCPA 0,7 

 

MCPP-p 
0,42 

 

Dicamba 
0,2 

 

Μη 

εφαρμόσιμ
ο 

 

 

Παρατηρήσεις: (α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες           – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται 
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).   (θ)   g/kg ή g/lt 

   (β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).  (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth 

   (γ)   πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έτομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου 
    (δ)   πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπήκνωμα (EC) βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής 

       (ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.    (κ)   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες 

 (στ)  όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται   (λ)   Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή 
   (ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.    (μ)   Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμόυς στη χρήση 

 


